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„La Cavouri” 
În orașul Călărași se află unicul cavou din Republica Mol-
dova conservat sub sticlă. „La Cavouri” este un obiectiv 
istorico-cultural, dar și turistic, descoperit în timpul unor 
lucrări de renovare a scărilor din oraș, în anul 2020. Cavo-
urile descoperite sunt construite din cărămidă roșie și se 
presupune că pe acest loc ar fie existat și o biserică din se-
colul XX. Aici au fost găsite resturi de craniu uman, bucăți 
de pânză țesută cu fir argintat, bucăți de lemn putrezit, un 
nasture, dar și câteva cuie de metal. 

Satul Țarigrad are o nouă atracție sportivă 
pentru toate generațiile
Stadionul modern din satul Țarigrad, raionul Drochia, a 
devenit o atracție sportivă pentru toate generațiile după 
ce acesta a fost renovat cu suportul comunității și a auto-
rității publice locale. Pe stadionul îngrădit cu plasă euro-
peană, a fost instalat gazon artificial, construit un vestiar, 
depozit pentru inventarul sportiv. Tot aici în curând vor 
apărea tribune cu capacitatea de 100 de persoane.

„Echipa de fotbal, care anul acesta a trecut în divizia „B” 
de participare în campionatul Republicii Moldova era ne-
voită să joace pe terenuri străine, deoarece stadionul local 
era într-o stare deplorabilă-arat, îmburuienit, lăsat de iz-
beliște! Odată cu soluționarea problemei amenajării stadi-
onului local, avem ca oaspeți diferite echipe din multe localități din raion, republică și de peste 
hotarele țării, în cadrul campionatelor de fotbal. Desfășurarea meciurilor de fotbal în sat este ca o 
sărbătoare mare unde se adună foarte multă lume”, povestește primarul Petru Bărbieru.

Data: 13 octombrie

Locația: Satul Țarigrad, raionul Drochia 

Data: 2 noiembrie

Locația: Complexul turistic „Vatra Dumeniului”, satul Vorniceni, raionul Strășeni

Data: 14 octombrie

Locația: Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scorțov - Russu”, orașul Călărași

Primăria satului Țarigrad, satul 
Țarigrad, raionul Drochia 
Tel: (0252) 71 238
Website: www.tarigrad.sat.md
E-mail: primaria.tarigrad@mail.ru 
        Primar: Petru Bărbieru

Contacte :

Muzeul de Istorie și Etnografie 
„Dumitru Scorțov – Russu”, stra-
da Mihai Eminescu 32, orașul 
Călărași 
Tel: (0244) 21 755
Email: muzeucalarasi@gmail.com
        Director: Natalia Veleșca

Contacte :

Pentru a afla mai multe despre programul Zilelor Ușilor Deschise 
și practicile implementate, vă rugăm să contactați 

reprezentanții primăriilor implicate.

Pentru deplasare din Chișinău în localități, 
contactați Coordonatorul Programului Bunelor Practici, 

Ana-Maria Veverița, la numerele de telefon 022 22 18 44, 069424709 
sau prin e-mail la programul.bunelepractici@gmail.com

Programul Bunelor Practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova  
este implementat de către IDIS „Viitorul” cu susţinerea financiară a Consiliului 

Europei. Programul are scopul de a identifica, valorifica și disemina bunele 
practici printre autorităţile publice locale din Republica Moldova,  

contribuind astfel la eficientizarea guvernării locale.

Satul Vorniceni, destinație turistică autentică 
Reprezentanții autorităților publice locale, ai societății ci-
vile și din sectorul privat din satul Vorniceni, raionul Stră-
șeni și-au unit eforturile pentru crearea a două generatoa-
re de servicii turistice.

În acest fel, au fost create două case rurale turistice, am-
plasate 10 indicatoare turistice în localitate, construită o 
scenă multifuncțională la Vatra Dumeștilor, dar și circa 
2     000 m2 încăperi cu destinație turistică pentru păstrarea 
și degustarea vinului.

Primăria satului Vorniceni, stra-
da Sfatul Țării 6, satul Vorniceni, 
raionul Strășeni
Tel: (0237) 46 238
Website: www.vorniceni.md 
E-mail: vorniceniprimaria@ 
              gmail.com 
         Primar: Vasile Tofan

Contacte :
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Satul Slobozia Mare se mândrește cu cea 
mai mare piață din Sudul Moldovei 
Satul Slobozia Mare din raionul Cahul se mândrește cu 
una dintre cele mai mari piețe din sudul Republicii Moldo-
va și singura care este deschisă șapte zile din șapte. Fiind 
o piață transfrontalieră, locuitorii din regiune, dar și din 
România pot cumpăra de aici lapte și brânzeturi, carne 
proaspătă, legume și fructe, cereale și nuci, produse din 
piele și blană, articole de artizanat, toate produse de cei 
peste 100 de antreprenori și gospodari din localitate. 

Piața a fost construită de la zero cu suportul oferit de Elve-
ția în cadrul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare lo-
cală” (1,1 milioane lei) și Programul guvernamental „DAR 
1+3” (250 mii lei), dar și contribuția Consiliului raional 
Cahul (300 mii lei), Primăria Slobozia Mare (837 mii lei) 
și a celor 150 de moldoveni originari din Slobozia Mare, 
stabiliți în diasporă (177 mii lei). Costul total al lucrărilor a 
fost de 2,6 milioane lei.

Teren de sport modern pentru locuitorii din Șireți 

Locuitorii satului Sireţi din raionul Strășeni se bucură de 
un teren de sport modern, amenajat conform standarde-
lor europene. Acesta include un teren artificial de mini 
baschet și volei și deja unul mai mare de fotbal, iar prin 
împrejurul la toate aceste stadioane a fost construită o 
pistă artificială.

De teren se bucură toți cei peste 650 de elevi de la Liceul 
din satul Șireți, dar și copii și ceilalți locuitori ai satului 
deopotrivă.

„Practica noastră este deosebită prin faptul că este o prac-
tică pionier unde au fost implicate toate puterile publice: 
administrația publică centrală – AIPA, administrația publică 
locală de nivelul II și I - Consiliul raional Strășeni și Primăria,  
Consiliul sătesc și Liceul. Prin atragerea acestor investiții am reușit să rezolvăm o problemă mare și 
foarte veche la care timp de 30 de ani nu a atras nimeni atenția”, spune Leonid Boaghi, primarul 
satului Șireți. 

Descoperă moara de vânt din Gaidar, 
restaurată cu suportul UE  
Moara de vânt din satul Gaidar, construită la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, este în întregime din lemn, inclusiv 
mecanismele care prelucrează cerealele sunt din lemn. 
Asemenea mori de vânt mai sunt patru în toată Republica 
Moldova. Moara este funcțională, iar vizitatorii pot urmări 
aici procesul de măcinare a făinii. Capacitatea de lucru a 
morii este mică, de doar câteva zeci de kilograme pe zi, 
însă suficientă pentru a face o incursiune în istorie. 

Obiectivul turistic a fost restaurat grație programului Uni-
unii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii”, imple-
mentat de PNUD Moldova.

Primăria satului Slobozia Mare, 
strada Ulița Mare, satul Slobozia 
Mare, raionul Cahul
Tel: (0299) 61 236
Website: www.primariaslobo- 
                ziamare.md 
E-mail: slobozia_mare@mail.ru
       Primar: Valentina Carastan

Contacte : Primăria satului Șireți, strada 
Mihai Eminescu 3, satul Șireți, 
raionul Strășeni
Tel: (0237) 71 191
Website: www.sireti.sat.md 
E-mail: boaghi.leonid@gmail.com
         Primar: Leonid Boaghi 

Contacte :
Primăria satului Gaidar, stra-
da Sovetscaia 36,  satul Gaidar, 
UTA Găgăuzia 
Tel: (0291) 71 238
Website: www.gaidar.md 
E-mail: primariya.g@mail.ru
         Primar: Ilie Chiosea

Contacte :

Trotuare moderne pentru cei 5 mii de 
locuitori ai satului Budești 
Cei peste 5 000 de locuitori ai satului Budești au acum 
în localitatea lor trotuare noi și sigure. Astfel, circa 2 km 
de trotuare au fost construite cu suportul USAID Moldo-
va, prin intermediul Programului „Comunitatea Mea” și 
contribuția autorității locale. Valoarea totală a proiectului 
este de circa 114 de mii de dolari SUA, dintre care 60 
de mii de dolari sunt acordați de USAID, iar restul sunt 
contribuție locală.

Noile trotuare sunt accesate zilnic de locuitorii satului și 
conectează instituțiile publice din sat, cum ar fi grădinița, 
centrul medical, școala. Totodată, au fost construite căi de acces și au fost instalate pavilioane 
și construite stații de așteptare auto.

„Bibcampingul curioșilor” de la Telenești 
Primăria orașului Telenești, în parteneriat cu Biblioteca 
Publică „Vasile Alecsandri”, organizează în fiecare vară, 
începând cu anul 2012 Tabăra de vară „Bibcampingul 
curioșilor”, destinată copiilor cu vârsta între 8 și 13 ani. 
Conceptul taberei de vară este unul dinamic, echilibrat și 
personalizat, incluzând activități de educație, artă, lectură 
și joacă structurată.  

Fiecare săptămână are un invitat special din domeniul 
public care împărtășește copiilor din experiența și lecțiile 
sale de viaţă și serviciu. De asemenea, participanții au 
șansa de a vizita și vedea pe viu cum funcționează diferite 
instituții din Telenești.  

În anul 2022 tabăra a reunit peste 80 de copii, printre care 
și copii din familiile de refugiați.

„Porțile Raiului” 
Bine ați venit la „Porțile Raiului” din satul Căplani. Aici 
se află 20 de izvoare, printre care „Izvorul fetelor” – de 
unde beau fetele apă și aici tot ele spălau rufele, „Izvorul 
flăcăului” – din care trebuia să torni trei căldări de apă 
rece ca să devii flăcău, „Izvorul vânătorului” și „Izvorul 
călugărului” – unde sunt trei izvoare într-un izvor, iar ru-
găciunile oamenilor sunt auzite. Cel mai vechi este Izvorul 
turcului, care răzbate din stâncă. Pe lângă aceste atracții, 
aici găsești și un teren de joacă pentru copii, un bazin cu 
apă rece de izvor, leagăne și foișoare pentru odihnă. Tot 
la Porțile Raiului poți gusta din plăcinta miresei, vizita ce-
tatea turcească și afla istoria satului chiar de la localnici. 

Ideea creării Centrului turistic „Porțile Raiului” i-a venit primarului Valeriu Tabunșcic care a visat 
un călugăr care-i cerea să elibereze izvoarele din stâncă și să facă curat „la cișmea”, așa cum 
se mai numește zona.

Data: 18 septembrie

Locația: Satul Budești, municipiul Chișinău 

Data: 30 septembrie

Locația: Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri”, orașul Telenești 

Data: 5 octombrie

Locația: Centrul turistic „Porțile Raiului”, satul Căplani, raionul Ștefan Vodă 

Data: 21 septembrie

Locația: Satul Slobozia Mare, raionul Cahul 

Data: 3 octombrie

Locația: Satul Șireți, raionul Strășeni 

Data: 6 octombrie

Locația: Moara de vânt din satul Gaidar, UTA Găgăuzia 

Primăria satului Budești, 
municipiul Chișinău 
Tel: (022) 418 001
Website: www.budesti.md
E-mail: budesti@gmail.com
         Primar: Nina Costiuc

Contacte :
Primăria orașului Telenești, stra-
da 31 August 8, orașul Telenești 
Tel: (0258) 22 530
Website: www.primariatele- 
                nesti.md 
E-mail: primariatelenesti@
gmail.com 
        Primar: Vadim Lelic

Contacte :
Primăria satului Căplani, strada 
Ștefan cel Mare, satul Căplani, 
raionul Ștefan Vodă 
Tel: (0242) 43 238
E-mail: primariac@mail.ru
         Primar: Valeriu Tabunșcic

Contacte :

http://www.primariasloboziamare.md
http://www.primariasloboziamare.md
mailto:slobozia_mare@mail.ru
http://www.sireti.sat.md
mailto:boaghi.leonid@gmail.com
http://www.gaidar.md
mailto:primariya.g@mail.ru
mailto:budesti@gmail.com
http://www.primariatelenesti.md
http://www.primariatelenesti.md
mailto:primariatelenesti@gmail.com
mailto:primariatelenesti@gmail.com
mailto:primariac@mail.ru

